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Gemeente Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13
2343 AN OEGSTGEEST
Tel: 14071 
Ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur

Volg ons ook op  Facebook 
en  Twitter

Langskomen op het gemeentehuis? 
Maak eerst een afspraak via onze 
website  www.oegstgeest.nl of bel 
met 14071

Grofvuillijn
Tel: 071-519 18 68
Ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur

Milieustraat/Gemeentewerf
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB OEGSTGEEST
Ma t/m vrij tussen 8.30 tot 11.30 uur, 
zat 9.00 tot 12.00 uur

Sociale Zaken
Voor vragen over werk en inkomen

Tel: 071-519 18 30 ma t/m vrij tussen 
9.00 en 11.00 uur

Sociaal Team Oegstgeest
Voor vragen over zorg, welzijn, 
advies en ondersteuning
Tel: 071-519 14 99 ma t/m vrij tussen 
9.00 en 13.00 uur

 www.sociaalteamoegstgeest.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor vragen over opvoeden, 
opgroeien en (jeugd)hulp op maat
Tel: 088-254 23 84 ma t/m vrij tussen 
9.00 tot 17.00 uur
 www.cjgoegstgeest.nl 

Gemeentenieuws

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. Gezamenlijk 
vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

WAT IS UW GOEDE VOORNEMEN 
VOOR 2020??

• HET VOGELASIEL ZOEKT HULP!
Vind je het leuk om zieke en gewonde dieren te verzorgen, dan ben 
je van harte welkom in ons vogelasiel. Wij zijn een onderdeel van de 
dierenambulance. Je hebt geen speciale diploma's nodig, alleen een flinke 
dosis dieren liefde. Lijkt dit je leuk neem dan gerust contact met ons op. 

• Voor Elkaar zoekt JobHulpMaatje!
Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel, als emotioneel. 
Zeker als mensen al langer werkloos zijn of andere belemmeringen 
hebben. Als JobHulpMaatje ben je in de eerste plaats bemoedigend voor 
werkzoekenden, omdat ze een onafhankelijk iemand naast zich hebben, die 
met respect, liefde en geduld luistert en ondersteunt.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.net

Parkeerontheffing 
blauwe zone 
vernieuwen? 
Regel het online!
Bewoners van de onderstaande 
adressen nu de parkeerontheffing 
blauwe zone voor 2020 vernieuwen. 

Het betreft:
• Geversstraat 39 tot en met 85;
• Geversstraat 40 tot en met 56;
• De Kempenaerstraat;
• Koninginnelaan 1 tot en met 7;
• Koninginnelaan 2 tot en met 4;
• Terweeplein;
• Terweeweg 1 tot en met 7;
• Terweeweg 2 tot en met 62;
• Leidsestraatweg 9,10,13,14,15.

Via onze website:   www.
oegstgeest.nl/parkeerontheffing  
kunt u online voor het nieuwe jaar 
vernieuwen en krijgt u de nieuwe 
kaart thuisgestuurd.  Een afspraak 
maken is ook mogelijk. De kosten zijn 
€ 55,15.

Informatieavond Brug Poelgeest
De gemeenten Leiden en Oegstgeest 
organiseren op dinsdag 14 januari 
een informatieavond over de Brug 
Poelgeest. 

Deze brug zal worden aangelegd 
over de Haarlemmertrekvaart, 
ter hoogte van de ijsbaan aan de 
Oegstgeesterweg in Leiden en de 
Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt 
u informatie over het voorlopig 
ontwerp van de brug, de aansluitende 
wegen en het vervolg van het project. 
Om u een indruk te geven ziet u 

hier een eerste impressie van het 
voorlopig ontwerp. U kunt tijdens de 
avond vragen stellen en eventuele 
suggesties voor verdere uitwerking 
doorgeven. 

• Datum: 14 januari 2020
• Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
• Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, 

Rhijngeesterstraatweg 13, 
Oegstgeest

Meer informatie op 
 www.leiden.nl/brugpoelgeest en 
 www.oegstgeest.nl/nieuws. 

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Nassaulaan 42 – bouw aanbouw 

ter vervanging van een serre /
aanbouw en verbreden dakkapel 
achtergeveldakvlak woning 
(4835127/20-12-2019)

• Julianalaan 13 – kappen 
twee zieke boom achtertuin 
(4841143/20-12-2019)

• Jan Vermeerlaan 3 - doorbraak 
tussen woonkamer en keuken 
(4849761/20-12-2019)

• sectie OGT00C, nr. 7701 (nabij 
Haarlemmertrekvaart 20) - 
vervangen van de beschoeiing en 
herplaatsen van de vingersteigers 
(4847925/19-12-2019)

• Endegeesterstraatweg 
26 – uitbreiden school 
(4851457/23-12-2019)

• Waldeck Pyrmontlaan 12 - 
constructieve wijzigingen en 
vergunningsvrije uitbreiding

• woning, kappen boom en aanleg 
inrit (4857539/24-12-2019)

• Wilthoeflaan 7 – plaatsen 
dakkapel voorgevel garage 
(4858099/27-12-2019)

• Oude Rijnsburgerweg 85 – bouw 
carport (4859557/29-12-2019)

De bovenstaande aanvragen zijn de 
komende zes weken op afspraak in te 
zien op het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 

heeft verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.

• Hendrik Kraemerpark 15 – kappen 
3 bomen (20-12-2019/4683569/
Z/19/126/865)

• Hazenboslaan 59 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak (20-12-
2019/4829035/Z/19/128871)

• Endegeesterstraatweg 40 – 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. de aanleg 
van een tijdelijk parkeerterrein 
voor de duur van 2 jaar (20-12-
2019/4484025/Z/19/124202)

• Floralaan 47 – tijdelijk plaatsen 
stalling scootmobiel voor de duur 
van 10 jaar (19-12-2019/4761589/ 
Z/19/127946)

• Jan Vermeerlaan 7 – wijziging 

constructie (23-12-2019/4849761/
Z/19/129079)

• van Assendelftstraat 15 – bouw 
dakkapel voor- en achterdakvlak 
woning (23-12-2019/4809907/
Z/19/128550)

• Asterlaan 1 t/m 19, President 
Kennedylaan 36 t/m 50 (muv 48) 
en Korenbloemlaan 36 t/m 54 (muv 
50) – vervangen kozijnen (23-12-
2019/4826545/Z/19/128779)

• Julianalaan 1 – kappen 2 
bomen (30-12-2019/4782469/
Z/19/128224)

• Piet Heinlaan 37 – bouw woning 
en verbreden inrit (02-01-
2020/4554793/Z/19/127083)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 

procedure kunnen belanghebbenden, 
binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is bekendgemaakt, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest. De 
datum bekendmaking van het besluit 
staat tussen haakjes vermeld achter 
de betreffende verlening.

Informatie
Voor meer informatie over ingekomen 
aanvragen, het aanvragen van een 
vergunning, verleende of geweigerde 
vergunningen of aanverwante 
zaken, kunt u contact opnemen met 
de gemeente van 09.00- tot 12.00 
uur via 14071. Ook is er informatie 
beschikbaar op de website  www.
oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.


